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Abstract: A transição para cidades inteligentes e resilientes é uma estratégia para auxiliar
na prevenção e mitigação dos danos relacionados a eventos hidro-meteorológicos severos,
que frequentemente acometem a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Foi aplicado
k-Nearest Neighbor, um algoritmo de aprendizado de máquina, na previsão de ocorrência
de alagamentos e inundações. Foi escolhida a RMSP como área de estudo por representar
a área com maior aglomeração urbana do Brasil e receber influência drástica de eventos
meteorológicos severos e seus impactos.

1.

Introdução

A situação de riscos ambientais e seus impactos no Brasil [1], Estado de São Paulo [2] e Grande São Paulo [3] é
alarmante. Áreas urbanas com elevada concentração populacional possuem alta vulnerabilidade sociais e ambientais.
A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), uma das maiores aglomerações urbanas do mundo, sofre com eventos
meteorológicos severos pois provocam frequentes transtornos a população decorrente das inundações e deslizamentos.
O conceito cidades inteligentes originou-se para alcançar os objetivos estabelecidos pelo Protocolo de Kyoto [4] e
sua adoção é uma estratégia para a redução da vulnerabilidade urbana, atuando nas necessidades da comunidade com
o emprego de novas tecnologias para contribuir com o processo de suporte à decisão, viabilizando a participação ativa
do cidadãos.
No âmbito do projeto de pesquisa 2016/10229-3, financiado pela FAPESP e FINEP, foi desenvolvido um sistema
para auxiliar cidadãos e empresas a lidar com riscos ambientais na RMSP, sendo que a interface principal desse
sistema com o público será o aplicativo Pedágua [5]. Neste produto foi desenvolvido um sistema que constrói campos
de risco de alagamentos e inundações baseados em dados de precipitação em tempo real; de previsão de curtı́ssimo
prazo (nowcasting); e mapeamento de vulnerabilidade à alagamentos e inundações combinados através de técnicas de
inteligência artificial (IA).
Técnicas de IA vem sendo muito exploradas pelas mais diversas aplicações, principalmente devido ao crescimento
exponencial das bases de dados e pelo conhecimento nela existente. IA passou a auxiliar os analistas, pesquisadores e
usuários a tomarem decisões com mais clareza, rapidez e assertividade. O aprendizado de máquina, uma área de IA,
permite aos computadores adquirirem conhecimento com a experiência, exemplo e analogia [8]. Dentre os diversos
algoritmos de aprendizado de máquina existentes, o kNN – (k–Nearest Neighbor) é um dos mais antigos e simples
para classificação de padrões, foi proposto por [9] e é considerado um método de aprendizado não paramétrico, já que
os dados não precisam estar normalmente distribuı́dos e nem necessita de aprendizado supervisionado.
Este estudo mostra a aplicação do kNN na identificação de alagamento e inundação na Região Metropolitana de
São Paulo através do uso de diferentes combinações de dados ambientais.
2.

Metodologia

Para o desenvolvimento desta pesquisa a metodologia foi dividida em algumas etapas conforme a Figura 1.
2.1.

Previsão com kNN

O kNN – (k–Nearest Neighbor) é adequado para tarefas de classificação, sendo que o aprendizado tem como base a
analogia. Para determinar a classe de um novo elemento, é utilizado uma base de referência cujos dados já estejam
rotulados (classificados) onde o kNN calcula a distância entre essa nova ocorrência e todos os dados pertencentes a base
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Figura 1. Fluxograma das etapas da pesquisa

de referência usando uma métrica onde é criado um vetor com as respectivas distâncias. Os k primeiros elementos desse
vetor são selecionados (mais similares) e o rótulo mais frequente entre os elementos é atribuı́do a nova ocorrência.
Os principais dados utilizados para montar a base de referência foram: precipitação estimada por dois radares
meteorológicos banda X do projeto Chuvaonline (da USP e Climatempo, com resolução espacial de 100 m e temporal
de 5 minutos); precipitação estimada a partir dos dados do satélite GOES-16 (com resolução espacial de 2 km e
temporal de 15 minutos); mapeamento de vulnerabilidade fı́sica da RMSP, os dados colaborativos foram usados como
rótulos: ocorrência ou não de alagamento.
Para determinação do mapa de chuva, foi utilizado o acumulado de precipitação das últimas 2 horas sob as áreas das
bacias hidrográficas separadamente, assim como as intensidades das precipitações. Com base nessas duas informações
foi calculado um mapa de chuva integrando os dados da chuva estimada através dos radares e do satélite GOES-16.
Já para a confecção do mapa de vulnerabilidade foram utilizados 5 parâmetros fı́sicos (como impermeabilização do
solo, proximidade aos canais, declividade, área de drenagem, ocorrência passada de alagamentos) da região que foram
determinados e priorizados por especialistas de acordo com a metodologia AHP.
Os dados colaborativos utilizados são da base de dados do Centro de Gerenciamento de Emergências de São
Paulo (CGE) e oriundos de dados colaborativos obtidos em mı́dias e plataformas sociais. Os dados do CGE são
coletados diretamente pelo site do órgão. Já o processo de obtenção dos dados colaborativos é realizado em três
fases: i) um coletor de dados ambientais que reúne as frases obtidas pelos relatos das diversas fontes (Twitter, Flickr,
Instagram e outros). ii) estas informações passam por um algoritmo que filtra as mensagens georreferenciadas através
de processamento de linguagem natural e agrupa (através do método de estimativas de densidade de kernel) os relatos
próximos no espaço e tempo, sendo que para ocorrer o agrupamento é necessário considerar um mı́nimo de três relatos,
a uma distância máxima entre eles de 200m, em intervalo de tempo de 30 minutos; iii) uma análise de falsas ocorrências
é realizada por meio da verificação, em tempo real, da chuva estimada por radares ou satélite na bacia hidrográfica da
ocorrência. Detalhes adicionais da metodologia podem ser obtidas no trabalho de [10] e [11].
Depois do desenvolvimento de toda a base de dados, antes da entrada para o kNN, os mesmo passaram por um
pré-processamento [12] consistindo das seguintes fases: i) limpeza dos dados: uniformização dos dados, eliminando
as inconsistências; ii) integração dos dados: agrupando os dados de diferentes repositórios; formando um único; iii)
transformação dos dados: padronização dos dados em categóricos, numéricos; iv) redução dos dados: restringindo o
volume de dados para um intervalo adequado.
A base de dados completa, resultante do pré-processamento, composta por 18 atributos que correspondem as
variáveis meteorológicas, mapa de vulnerabilidade e dados colaborativos, listados na Tabela 1 foi normalizada através
do método padrão (max e min) .
Para este trabalho, foi realizado um estudo de caso cujo recorte temporal adotado para testes foi o mês de janeiro
de 2018 e para validação o dia 17 de outubro de 2018 (a escolha desta data é justificada devido ao relato de diversos
alagamentos na RMSP [13]). Com intuito de analisar a influência de diferentes parâmetros e atributos na previsão de
alagamento pelo kNN, alguns cenários foram criados variando o valor de k (único parâmetro livre do kNN) e o conjunto
de atributos (sub-conjuntos da base de referência) selecionados pelo WEKA – Waikato Environment for Knowledge
Analysis. Para selecionar os melhores cenários a avaliação foi feita visualmente e qualitativamente (número de pontos
de alagamentos registrados).
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Tabela 1. Atributos usados no kNN.
Latitude
Vulnerabilidade
Precipitação na bacia – 1h (Radar)
Precipitação na bacia – 3h (Radar)
Precipitação na bacia – 1h (Hidroestimador)
Precipitação na bacia – 3h (Hidroestimador)
Raio – 60 min (Starnet)
Precipitação – 1h (Radar)
Taxa precipitação (Radar)

3.

Longitude
Alagamento
Precipitação na bacia – 2h (Radar)
Precipitação na bacia – 24h (Radar)
Precipitação na bacia – 2h (Hidroestimador)
Precipitação na bacia – 24h (Hidroestimador)
Raio – 60 min (Earth)
Precipitação – 1h (Hidroestimador)
Taxa precipitação (Hidroestimador)

Resultados

Após uma análise dos testes realizados foi possı́vel observar que o desempenho do kNN está fortemente ligado ao
conjunto de atributos usado. A Figura 2 corresponde aos resultados obtidos com 3 diferentes cenários (conjuntos
de atributos diferentes) e com o valor de k = 1. Na fig.2-a o conjunto utilizado foi: Raio – 60 min (Earth), Taxa
precipitação (Hidroestimador), Precipitação – 1h (Hidroestimador), Precipitação na bacia – 3h (Hidroestimador),
Precipitação na bacia – 24h (Hidroestimador); já na fig.2-b foi: Precipitação – 1h (Radar), Precipitação – 1h (Hidroestimador), Precipitação na bacia – 1h/2h/3h/24h (Hidroestimador), Precipitação na bacia – 1h/2h/3h/24h (Radar)
e na fig.2-c o conjunto de atributos utilizados foi: Raio – 60 min (Earth), Precipitação – 1h (Radar) e Precipitação na
bacia – 1h (Hidroestimador).

(a)

(b)

(c)

Figura 2. Resultado do kNN com diferentes cenários
Observa-se que os pontos vermelhos representam os dados de alagamento observados (a partir dos dados colaborativos - lembrando que há uma limitação na disponibilidade destes dados) e os pontos coloridos equivalem aos
resultados do kNN, cada cor representa um cenário distinto. sendo o fig.2-c correspondente ao melhor resultado. Apesar dos testes serem preliminares e necessitarem de ajustes, é interessante observar que eles já seguem um padrão
similar ao observado.
Um outro ponto a ser observado é que variáveis importantes para identificação de alagamento não foram selecionadas no conjunto de atributos montados pelo WEKA (ex. vulnerabilidade fı́sica do terreno). Demonstrando portanto,
a necessidade de utilização de outros métodos de composição de conjuntos e a necessidade de uma base de referência
de teste significativa.
4.

Conclusão

As técnicas de inteligência artificial tem mostrado eficiência em várias aplicações meteorológicas e ambientais que
exigem computação intensiva e precisão, pois proporcionam uma diminuição considerável do esforço computacional
garantindo resultados eficientes e precisos, o que é muito adequado em casos que exigem respostas imediatas, como é o
caso desse projeto. Os resultados mostram que a abordagem proposta usando o kNN, um método com implementação
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simples, apresenta resultados promissores, porém percebe-se que a fase de ajustes é a que exige mais dedicação, o
que é esperado quando se utilizam técnicas de IA, já que os resultados preliminares mostraram que o desempenho do
kNN está diretamente ligado ao conjunto de atributos utilizado. O método será mais amplamente testado e validado.
Sabe-se que o kNN é um método computacionalmente caro quando aplicado em base de dados grandes, mas isso
não foi levado em consideração nesse trabalho, pois o foco deste estudo foi validar o comportamento da metodologia
adotada na previsão de alagamento e inundação.
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